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Bewoners Collectief Zendmastprotest bedenkt list om zendmasten buiten de deur te houden

'Niet onderweg oP internet'
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HooÍddorp :1. zendmasten zoals iLe
zijn sepland op de hoek IJv.reslcan-
nenbuÍgpa4 zl.in nergens voor no-
die. voor b€llen op stÍaat volstaaÍ
de huidige masteD. Wie videds wil
kijken of }acebookpasha's bijwer-
keÍL kÀn dat gewoon thuis doen.
Det meldt het Bewon€Ís Colleclid

Z$dmastpÍot€st ToolenbuÍg,
oveÊbos en 3oÍrholm. To€n dat
haÍrdtek€ningen ophralal€ in een
stÍul vxn vierÍonderal meteí loÍrd
de mart- wrÍ de stralinglet m€este

kwxad zou kunn€Ít - lrloeg het b€-
woners oí alie nu e{ht nodis viÍden
dat er'op straed zulkê'zward din_
gen mosdjjk zijn.
ï{êt átrtwooÍd wes overel'ned, kijkt
wooÍdvoeÍstff SaÍdra Heitsma te
rug. ,PewoneÍs geven aan dat ze

primruirde voercn kotrden m€r de
huidise va.sre of wifi-a, orluitiÍrg.
Ook wezel ze er oP dat de ov€rheial
niet voor Riets wea.rschuwt t€gen
'iDternett€Íf ondeÍ het djde!. De
jeucd een analeÍe do€lgxoep, moet
helemaal uitkijke[ m€t straling,"
T-mobile-wooÍdvoeideÍ Michatil
vos wijst eÍop alat dê vÍaag naar mo-
biel inteÍnet jaar na jear v€Íalubb€lt.
'Duí inv€st€ert ziin beallrjf ln extÍa
of aatgeparte masten om in de be_

hoêft€ van d€ klaÍten t€ kunÍeD
vooÍzien. Amst€Ídem, Rotteratam
€n UtÍecht hebben al een 'dekl€nd
4c-ne$erlC. In Den HÀig scbiet dÀt

aardiP oD. Ak ook de hofsrad hele-
mr-rl i, voorzien, wil het bedrijfveri
deÍ in het gebied daar tlllseni!. zo
staat op de eigen site det het bedÍijf
hoopr binnen drie meanden 4G te
kdnnen ÀÀnbieden io het eebieil
1{aarl€rnmermeerE{aáÍlem.
Meale door het massal€ Protest tÈ

een extra mastên, houalen burge_
me€ster en wethouders de bouw_
aánvrageD vooÍlopig aan. Én danl-
zij het bewonerscollecÈief neemt de

eemeenreÍààd meer tijd om zich
'bÍ€der te kunnen infoÍmeren'. oveí
het v€Íloop z€gt at€ wooÍdvo€rd€i
van T-mobile ni€t meer dan alat ziin
beddjf'veÍder de communicati€ van
de gemeente àJwÀót'.
-t Regio s: wle zitt€n er achteÍ

dat Beíronergcoll€ctlel?

Paulvan deÍ Koolj


